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………….………………                       .................................dnia .........................                                    Pieczęć oferenta  

  

  

O F E R T A  

  

  

                                                                                              Burmistrz   

                                                                                       Miasta Kluczborka                                                        

                       

  

  W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert pn.: „dostawa oprogramowania 

antywirusowego: „ESET Endpoint Security Suite” - dla 102 użytkowników z trzyletnią 

kontynuacją serwisu od dnia 04.08.2019 roku” składamy niniejszą ofertę, oświadczając 

jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowe.  

  

1. Oferta jest złożona przez  

..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................                          

                                                                                                     (pełna nazwa i adres)  nr tel.:  ………………………, nr faksu: 

…………………….. e-mail: …………………….……….  

  

działającego w imieniu:  

 własnym*  

 spółki cywilnej* składającej się z:  

a) .................................................................................................................................................  

b) .................................................................................................................................................  

  *niepotrzebne skreślić   

    

2. Oświadczamy, że przyjmujemy do wykonania zadanie pod nazwą: „dostawa oprogramowania 

antywirusowego: „ESET Endpoint Security Suite” - dla 102 użytkowników z trzyletnią 

kontynuacją serwisu od dnia 04.08.2019 roku”.  

  

3. Oświadczamy, że zamówienie zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

1.08.2019 r.  

  

4. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

  

5. Oświadczamy, że w ramach wynagrodzenia określonego w naszej ofercie, poniesiemy wszelkie  

koszty niezbędne dla właściwej realizacji zamówienia.  
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6. Oświadczamy, że oferowane przez nas oprogramowanie spełnia wymagania techniczne 

zawarte w załączniku nr 1:  
  

  

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: wartość zamówienia (netto) 

……………………………. zł plus kwota podatku VAT (………….%) w kwocie 

……………..…………… zł  razem brutto: …………………………….…….. zł.   

      słownie: …………………………………………………………………..………………………..   

  

8. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zapłacić Zamawiającemu kary umowne niezależne od 

szkody w następujących wypadkach i wysokościach:  

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto,  

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto.  

9. Oświadczamy, że akceptujemy termin zapłaty faktur wynoszący 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu.  

  

10. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2.  

  

  
UWAGA:  
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).   
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  

  

  

  

  

  

                                                                                    …………………………………  
           [czytelny podpis lub podpis z pieczątką   

imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)                                                                                     

do reprezentowania Wykonawcy]  


